
ספר דגל מחנה יהודה

הקדמה
אותיות התורה והתפילה הם כלים וצינורות להמשיך את שפע הקיום והחיים לעולם וכל השפע לאדם, אבל אין השפע 
נמשך על ידי אותיות התורה והתפילה אלא אם כן יש בהם גילוי של רחמים. וגילוי הרחמים הוא על ידי זיכוך המחשבה 
שנקרא תיקון הכתר, כי על ידי שמתקנים הכתר נמשכים י"ג מידות של רחמים, ואותיות התורה והתפילה מאירות 
ומגלות את השפע הגדולה והחשיבות אצל עם ישראל. וזה הענין שכתוב בגמ’ מנחות )בדף כ"ט ע"ב( "בשעה שעלה משה 
למרום מצאו לקב"ה יושב וקושר כתרים לאותיות". שגילה הקב"ה בכל אות ואות את אור הכתר, שכשיתפללו וילמדו 

במחשבות קדושות יהיה גילוי של רחמים ושפע לעם ישראל.
)משיעור יום ב’ פר’ וארא תשע"ט(

"כי תשא את ראש בני ישראל" )שמות ל, יב(

כי צריך כל אדם להתבונן בגדולתו יתברך, ועי"ז לעורר ולקרב את נשמות ישראל אל ה’ יתברך. אך 
כדי להתבונן בגדולת ה’ יתברך צריכין הרבה לזכך המחשבה ולמתק הדינים, כי מחשבה פגומה פוגמת 
בכתר העליון וע"י זה מתעורר דין, על כן צריכין לזכך ולטהר המחשבה, וע"י זה מתקנים הכתר העליון 
ונתעוררין י"ג מכילין דרחמי )י"ג מידות של רחמים( ונשפעים רחמים עליונים בעולם, ועם ישראל מתנשאים 

מעל כל האומות, והחן והחשיבות נלקח מן אומות העולם ושב לעם ישראל, וזוכין לגאולה. 

ועל כן צריך להתפלל אליו יתברך ולבקש ממנו שיטהר מחשבתנו, ושיתוקן הכתר העליון ושיעורר י"ג 
מידות של רחמים על עם ישראל, וינשא את עמו ישראל, כמו שכתוב: "ורעם ונשאם עד העולם" )תהלים 

כח, ט(, בבחינת "תשא את ראש בני ישראל", שיראו כולם היוקר והחשיבות של עם ישראל.

וזה "כי תשא את ראש", ראש אותיות אשר, ו"אשר" זה ענין שם אהיה, כמו שכתוב: "אהיה אשר אהיה" 
)שמות ג, יד(, שהוא סוד המחשבה, והמחשבה נמצאת בראש האדם. וזה מרמז שצריך לזכך המחשבה 

זוכים ע"י  ולזה  )וכפי שיתבאר לקמן( בכדי לזכות להתנשאות שזה "כי תשא".  בכדי לתקן הכתר העליון 
תפילה, וזה "תשא" ראשי תיבות "אדני שפתי תפתח" )תהלים נא, יז(, היינו שצריך להתפלל לזכות לזיכוך 
המחשבה ולהתפלל לתיקון הכתר העליון, ולכן ראשי תיבות "כי תשא את ראש בני ישראל" - גמטרייה 
כתר י"ג, היינו ע"י שמזככים המחשבה - וזה זוכין ע"י תפילה בכוונה לזיכוך המחשבה - ע"י זה מתקנים 
הכתר העליון ונתעוררין י"ג מכילין דרחמי, ונשפעים על עם ישראל רחמים מרובים עד אין קץ, וזוכין 

לגאולה. ויהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן.

 מים חיים מתורת מורנו ורבנו גאון ישראל
כמוה"ר שלמה יהודה )הינוקא( שליט"א

פרשת כי תשאבסיעתא דשמיא

פרשת פרה



ביאורים וחידושים בספר דגל מחנה יהודה

אמרו חז"ל בגמ’ מגילה )ו’ ע"א( אם יאמר לך אדם חרבו או ישבו שתיהן אל תאמן, חרבה קסרי וישבה ירושלים 
אמלאה  )כו, ב( "יען אשר אמרה צור על ירושלים...  או חרבה ירושלים וישבה קסרי, תאמן. שנאמר ביחזקאל 
החרבה" אם מלאה זו חרבה זו, ואם מלאה זו חרבה זו. שנאמר )בראשית כה, כג( "ולאם מלאם יאמץ", ופירש רש"י 
בגמ’ פסחים )מ"ב ע"ב( כשעשיו גיבור - יעקב חלש, אין מלכות שניהם מתקיים יחד. כי מיום שחרב בית המקדש, 
היוקר המלוכה והחשיבות שצריך להיות לעם ישראל במקום השראת השכינה – ירד בגלות, הכבוד והעושר 
של ישראל ובית המקדש נמצא בארמונות והממלכות של הגויים ואנחנו בצער ושפלות. אבל כשיעשו ישראל 
"ואת  ה( על הפסוק  י"ד,  פר’  )ויק"ר  לגאולה, כפי שמובא במדרש  וזוכים  לישראל  והגדולה  יחזרו הכבוד  תשובה 
החזיר" )ויקרא יא, ז( זו אדום, ולמה נקרא שמה חזיר, שמחזרת עטרה לבעליה, דכתיב )עובדיה א, כא( "ועלו מושיעים 

בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה לה’ המלוכה"

וכדי שיתעוררו ישראל לתשובה צריך לתקן הכתר העליון על ידי שמתפללים ומקדשים המחשבה וממשיכים 
י"ג מכילן דרחמי. שעל ידי זה נמשכים הרהורי תשובה לכל נשמות ישראל מתוך התרוממות והתנשאות. כי כדי 
שישוב אדם בתשובה צריך ליתן לו יד לרוממו ולנשאותו, ולהזכירו מגדולת ערך תפארת נשמתו שעל ידי זה 

מתעורר לפשוט לבושים הצואים ולשוב בתשובה.

נמצא שכל הרהור תשובה שמתעורר בעולם נמשך מתיקון הכתר העליון, כי כדי שיהיה דרך לתשובה מוכרח 
להיות הגילוי של י"ג מידות הרחמים. וזה עבודת הצדיקים בכל דורות, לרומם את עם ישראל על ידי שמזככים 
את המחשבה וממשיכים י"ג מידות של רחמים, ועל ידי כך נמשכים הרהורי תשובה לכל נשמות ישראל. וכמה 
שהצדיק גדול במעלה כך ממשיך רחמים יותר להשיב נשמות ישראל. כי עיקר מה ששתל לנו הקב"ה הצדיקים 
בכל דור, הוא כדי לפלס דרכים ולפתוח שערים שיוכלו לשוב בתשובה מכל מדרגה, וכמה שהצדיק יודע מגדולת 
ה’ יותר כך יכול הוא להמשיך תשובה בעולם, וכפי שאמר בעל ‘עמוד האמת’ רבי מנחם מנדל מקוצק, שאמנם 
הוא מסתגר בחדרו אבל שולח הרהורי תשובה בכל העולם. ועל כן אמר דוד המלך בתהילים )נא, טו( "אלמדה 
פושעים דרכך וחטאים אליך ישובו" כי ידע מגדולת ה’ כמ"ש )תהלים קלה, ה( "כי אני ידעתי כי גדול ה" שהיה יודע 
יב( "ידעתיך בשם" ופרש"י  )שמות לג,  בידיעה גמורה מגדולת ה’ ורחמיו העצומים. וכן משה רבנו שנאמר עליו 
הכרתיך משאר בני אדם בשם חשיבות, מכח זה גילה והמשיך ברית י"ג מידות של רחמים לכל הדורות שאינם 
שבים ריקם, כמ"ש )שם לד, י( "הנה אנוכי כורת ברית וגו". שעיקר משמעות ‘צדיק’ היא, שיודע בגדולת ה’ ובכוחו 

זה הוא ממשיך רחמים לפלס דרכים ולנשאות את עם ישראל לשוב אל הקב"ה.

ובזמן שבית המקדש קיים, התשובה הכפרה וההתנשאות של עם ישראל נמשכים על ידי הכהן הגדול, שכתוב 
בשמות )כח, א, ב( ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי. ועשית בגדי קודש 
לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת" וכן כתוב )שם, יב( "אבני זכרון לבני ישראל ונשא אהרן את שמותם לפני ה’ על 
שתי כתפיו לזכרון" שבגדי כהן גדול היו ממשיכים כפרה כפי שמפרטת הגמ’ בזבחים )בדף פ"ח ע"ב(, ובגדיו היו 
בבחינת התנשאות והתרוממות לעם ישראל, שהיו מזכירים את הפאר של עם ישראל לפני הקב"ה שעל ידי זה 
היו ממשיכים את התשובה ברחמים על ידי שמגביהים את עם ישראל כמ"ש "ונשא אהרון את שמותם". והכל 
מכח משה רבנו והצדיקים שיודעים בגדולת ה’, כמ"ש "ואתה הקרב אליך" שמנשאים ומגביהים את שמות בני 
ישראל לפני הקב"ה, כמ"ש "ואלה שמות בני ישראל" ופירש רש"י ‘להודיע חיבתן’, ואז החשיבות והכבוד נמצא 
אצל עם ישראל. אבל אחרי החורבן נפל ענין הכהן הגדול בגלות אצל הגויים, והחשיבות והמלכות ירדה אצלם, 
ונעשה אצלנו הסתרה שאין רואים הפאר של עם ישראל ואין גילוי אלא של כהן הדיוט, כפי שאומרת הגמ’ 
בגיטין )בדף ז’ ע"א( מה ענין מצנפת אצל עטרה, אלא לומר לך בזמן שהמצנפת בראש כהן גדול - עטרה בראש כל 

אדם, נסתלקה מראש כה"ג - נסתלקה עטרה מראש כל אדם.



וכמו שבזמן שבית המקדש קיים וכהן גדול משרת בקודש נמצא החשיבות והחן אצל ישראל, ובגלות אנו ככהן 
הדיוט כנ"ל, כך הוא גם בהנהגת הקב"ה איתנו. שבזמן שבית המקדש קיים גילוי והנהגת הקב"ה היא בבחינת 
כהן גדול שהוא בבגדי כבוד ותפארת שעל ידי זה נמשכים רחמים גדולים וישראל ביוקר וחשיבות, אבל בגלות 
נוהג הקב"ה ככהן הדיוט שאין רואים את המלוכה של "מלך הכבוד" ולא את היוקר והחשיבות של בניו, אלא 

הכל בהסתרה.

אבל באמת ענין זה, שהקב"ה בענותנותו נוהג ככהן הדיוט הוא טובה וחסד גדול לעם ישראל, כי על ידי זה שורה 
השכינה איתנו גם בגלות. כי כהן גדול אינו יכול להיות במקום טומאה ואינו נטמא אפילו לקרוביו כמ"ש בפר’ 
אמור )ויקרא כא, יא( "לאביו ולאימו לא יטמא" אבל כהן הדיוט יכול להטמא לקרוביו, על כן כשעם ישראל בגלות 
ובמקום הטומאה כדכתיב )ויקרא טז, טז( "השוכן איתם בתוך טומאותם", נוהג הקב"ה ככהן הדיוט ומשרה השכינה 
איתנו גם בגלות למטה. וכן אמרו בזוהר ויקרא )בדף תכ"א( על הפסוק בתהילים )מח, ב( "גדול ה’ ומהולל מאוד בעיר 
אלוקינו" אימתי איהו גדול - בבית אלוקינו. והיינו שדוקא בבית המקדש הוא הנהגה של הרחמים הגדולים שהוא 

ככהן גדול שאז עם ישראל בפאר וחשיבות וגדולה.

ועל כן כדי לזכות לגאולה צריכים שיהיה איתנו הנהגה של כהן גדול שעל ידי זה מתמתקים הדינים ונמשכים 
יותר  גילוי  שיש  כמה  כי  מאוד,  המחשבה  ולקדש  לזכך  צריך  שלזה  אלא  ישראל.  עם  את  ומנשאים  רחמים 
של מלכות והגדולה של הקדושה, צריך יותר קדושת המחשבה שלא יהיה קטרוג ומיתה ח"ו. כי הרחמים הם 

מהכתר העליון שהוא כנגד המחשבה, לכן כדי להמשיך רחמים צריך שתהיה המחשבה מתוקנת.

לכן ביום כיפור שהוא יום של תפילה על התגלות הרחמים ועם ישראל בגדולה וחשיבות כמלאכים, צריך להזהר 
מאוד בקדושת המחשבה, ועל ידי זה ניצלים מקטרוג ואומרים "ברוך שם וכו" בקול רם. ולכן כהן גדול צריך 
להזהר ביותר בקדושת המחשבה, ובפרט ביום כיפור שהוא התגלות הרחמים וכמה שיותר סמוך אצל הרחמים 
צריך יותר קדושת המחשבה, שאם לא נזהר בזה יכול ח"ו לבוא לידי מיתה ונגף כמ"ש בויקרא )טז, ב( "ולא יבוא 
בכל עת אל הקודש... ולא ימות" וכן בתפילין שהם קדושה גדולה ונקראים "פאר" צריך להזהר מאוד במחשבה 
נקיה כמ"ש השו"ע )בסימן ל"ח ס"ד( וכן כשמנשאים את עם ישראל שנקראים פארו של הקב"ה כמ"ש )ישעיהו מט, ג( 
"ישראל אשר בך אתפאר", צריך שיהיה באמת בנקיות המחשבה ולא בשקר ח"ו. כמו שידוע המעשה מתלמידי 
הבעש"ט שרצו להמשיך רחמים ולימדו סנגוריה על עם ישראל שלא באמת מכל הלב, ואמר להם הבעש"ט 
שעשו בזה קיטרוג. על כן כתיב "אשר בך אתפאר" שדוקא על ידי ‘אשר’ שהוא תיקון המחשבה ושם אהי"ה 
כמ"ש "אהי"ה אשר אהי"ה" - "אתפאר" שאפשר לפאר את ישראל. ולכן ביום כיפור שהכל פורשים מהתאוות 

ופגם המחשבה, נמשכים הרחמים כראוי ונמשכים הרהורי תשובה לכל נשמות ישראל.

ועל קדושת המחשבה צריך לעשות מסירות נפש, כפי שאדם עושה עושה מסירות לדבר שחפץ בו מאוד. ואם 
יחליט אדם שלא לחשוב רע לא על הבריות ולא על עצמו אפילו רק שעה אחת, ויחשוב בה רק מחשבות טובות 
– ירגיש מיד את התגלות הרחמים עליו, כי זה הכלל, כשמתקן למטה יימשך אותו השפע מלמעלה, וכשמתקן 

את המחשבה יימשכו עליו הרחמים, ועל ידי זה יבוא להתנשאות ויוכל לשוב אל ה’ כראוי.

אבל מתי שלא מקדשים המחשבה אי אפשר להמשיך הרחמים, לכן כשעשה אחשורוש סעודתו והמשיך על 
ידה כל התאוות היפך הפרישות של יום הכיפורים, חישב בדעתו שניצח ואין תקוה יותר לעם ישראל, על כן 
יום הכיפורים, ולכן רצה לשבת על כסא  הוציא והשתמש בבגדי כהן גדול להראות שאין תקוה לרחמים של 
שלמה כמו שמבואר במדרש )אסת"ר א, י"ג(, כי שלמה היה ממשיך רחמים על ידי ישיבתו על הכסא, ואחשורוש 
רצה לבטל את רחמי יום הכיפורים שהוא "כסא רחמים", אבל הקב"ה הפך מחשבתו ומחשבת המן ונתן לנו את 
יום פורים שהוא כיום הכיפורים כמ"ש בתיקונים )תיקון כ"א דף נ"ז ע"ב(, כי בפורים ממשיכים את הרחמים אע"פ 
שיש אכילה ושתיה, כי בפורים העבודה היא אינה זיכוך המחשבה אלא ביטול המחשבה והדעת לגמרי עד שאין 

מקום למחשבה רעה כלל, והוא כעין העתיד לבוא שהוא ענין ‘היין המשומר’ שיהיה ביטול הרע לגמרי.



וכסף  נפש  "הכופר  שהוא  הכיפורים,  יום  של  והרחמים  המחשבה  קדושת  מכח  לו  זכינו  הפורים  יום  גם  אבל 
הכיפורים" שביטל את שקלי המן כמבואר בגמ’ מגילה )בדף י"ג ע"ב( וזה "כי תשא את ראש בני ישראל" שמשה 
‘כהן  י"ג מידות הרחמים, שהוא הנהגת  ומגלים  וממשיכים הרהורי תשובה  ישראל  והצדיקים שמנשאים את 
גדול’ – על ידי שמתקנים הכתר העליון בזיכוך המחשבה שהוא ענין שם אהי"ה. "ונתנו איש כופר נפשו" הוא 
"כסף  שהוא  לתשובה  כיסופים  יימשכו  זה  ידי  שעל  המחשבה,  קדושת  על  לעשות  שצריך  נפש  המסירות 
הכיפורים". "ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם" היינו כנ"ל שלא יהיה עליהם קטרוג ונגף בפגם המחשבה, אלא 
יהיו כמו ביום הכיפורים ובקדושת המחשבה כמו הכהן הגדול שעל ידי זה "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט" 
אלא החן הגדולה והמלכות יהיה אצל כל אחד ואחד בישראל, שכולם יהיו ביוקר וחשיבות, כי המנין של ישראל 

הוא כפי שפירש רש"י להודיע חיבתן, ‘להודיע’ היינו שיהיה בגילוי אצלנו עם ישראל. 

)משיעור יום א’ אחרי מות קדושים תשע"ג(

ספר דברי שלמה

אמרו חז"ל בגמ’ ברכות )בדף ו’ ע"א( תפילין דמארי עלמא מה כתיב בהו, "ומי כעמך ישראל" )דה"א יז, כא(. וכדי להבין 
המשמעות והפירוש בזה, וכמה גדולה אהבת הקב"ה לעם ישראל, צריך להקדים מהו ענין התפילין.

הנה מדרגת הכתר ענינה היא דעת של התגלות הרחמים וההשגחה של הקב"ה בבריאה, ולעתיד לבוא תהיה 
מדרגת הכתר בגילוי בשלמות, שיתגלה איך שכל העבר ההווה והעתיד כולו טוב והכל מונהג באין סוף רחמים 
כמו שאמרו בזוהר במדבר )בדף רנ"ח( כתר אין סוף איתקרי, והוא הנהגת רחמים מגולים גם לתחתונים. וגם קודם 
שתתגלה זאת השלימות יכולים לזכות להארה והתנוצצות מדרגת הכתר, והיא מדרגת הביטחון - שמידיעת 
רחמי הקב"ה והנהגתו והשגחתו על הבריות ברחמים אין קץ, מגיע לביטחון שאינו ירא בשום יראה שאינה 

טובה, ובוטח ברחמי הקב"ה שמגולים בדעתו שיהיה כל עניני ההנהגה עימו ברחמים והטוב השלם.
וגילוי הנהגת הכתר שמביאה למדרגת ביטחון היא ענין תפילין של ראש, שהם הכתר והפאר של ישראל, על כן 
כתוב )דברים כח, י( "וראו... כי שם ה’ נקרא עליך ויראו ממך" ואמרו בגמ’ ברכות )בדף ו ע"א( אלו הן תפילין שבראש. 
פירוש, "כי שם ה" - שהוא מידת הרחמים. "נקרא עליך" - מגולה במקומך. "ויראו ממך" - שיראו הבריות ממך 
ואין אתה ירא מפניהם כי הוא מדרגת הבטחון. אבל כדי לבוא למדרגת הבטחון שהיא ההארת הכתר צריך 

לזכות קודם למדרגת תפילין של יד, והיא האמונה.
והוא ענין ‘חמה ולבנה’ כי הארת הכתר ותפילין של ראש, היא ענין השמש, שיאירו הרחמים לכל הנבראים בזמן 
הגאולה. אבל עכשיו הוא ענין ‘לבנה’ שהיא האמונה וענין תפילין של יד, כי האמונה נרמזת ביד כמ"ש בשמות 
)יז, יב( "ויהי ידיו אמונה", והוא מ"ש שם "אמונה עד בא השמש" שקודם שתהיה מדרגת הבטחון שהיא השמש 

צריך לבוא למדרגת הידים שהם האמונה.
כי בלא אמונה בלתי אפשרי להשיג קרבה או דבר בגילוי אלוקותו של הקב"ה, ואדם שאין לו אמונה אין בידיו 
מאומה, כי כל התורה והמצוות - הכל נשען על האמונה שלנו בה’ ב"ה שהוא משגיח ויודע מחשבות בני האדם 
כן  ועל  להיות ברחמים של הקב"ה.  ועיקר האמונה של האדם צריכה  לכל המעשים.  ויעשה  והוא עשה עושה 
נרמזת בלבנה, כי עיקר המשמעות של האמונה היא שיש אין סוף רחמים שהם מדרגת השמש והכתר, אלא 
שמחמת החושך והלילה שזה הגלות, אין מתגלה אלא הלבנה שהיא כאספקלריה והשתקפות של מדרגת 
הכתר והשמש, שהוא להזכיר ולגלות לכל הברואים, שגם שנראה שהכל בהסתרה וכו’ הכל הוא מחמת השעה שהיא 
הגלות והלילה, אבל השמש קיימת, הרחמים קיימים ומגולים כאן בבריאה, אלא שעדיין אין הם מגולים לתחתונים. 



על כן כתוב בגמ’ חולין )בדף ס’ ע"ב( אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר 
אחד. והיינו שבלתי אפשרי לגלות את הכתר שהוא הרחמים הנגלים ותפילין של ראש עד שיתקנו את האמונה 

והלבנה שהיא ענין תפילין של יד.
ומי שמחזיק במידת האמונה הוא כמו אדם שהולך לאור הלבנה כל אחד כפי מדרגתו בשלמות האמונה והארת 
הלבנה, אם מאירה לו בשלמותה או בחלקה. אבל יודע הוא בברור על מציאות החמה והתגלותה, והולך ומצפה 
לה. והאמונה נצרכת לאדם כמו פרנסתו ואכילתו שהוא נצרך להם וטורח עליהם, כי מי שאין לו אמונה חייו 
אינם חיים, אבל כשיש לו אמונה הוא חי חיים טובים, כי האמונה מפרנסת את החיים של האדם. כי כל היסורים 
נמשכים מפגם באמונה. ועל ידי אמונה זוכה לבטחון שהוא חירות המוחין ויכול לחיות חיים טובים. על כן 

התפילין עוז הם לישראל כפי שאומרת הגמ’ בברכות )ו’ ע"א(.
וביטוי וקיום האמונה למעשה הוא כשיש לאדם הכנעה ותפילה, וללא התפילה הוא חיצוניות האמונה אבל על 
ידי התפילה הוא נכלל בתוך האמונה. כי יש אור ה’ והתגלות הקב"ה שנקרא סובב כל עלמין, ויש התגלות שנקרא 
ממלא כל עלמין. ממלא כל עלמין - הוא ענין ה’חמה’ שיש התגלות של הרחמים לכל הבריאה. וסובב כל עלמין 
- הוא שהתגלות הרחמים והחמה קיימים אבל אינם נגלים וכמו החמה בזמן הלילה והגלות כנ"ל. אבל על ידי 
האמונה יכול להכלל באור הסובב כל עלמין ולגלות שאין ההסתרה אלא מחמת הגלות ובאמת הכל הוא אין 

סוף רחמי ה’. והוא הסימן לדבקות בקב"ה שיכול להתפלל מכל מקום בכל שעה ובכל מדרגה.
)יז, טז( "כי יד על כס י"ה מלחמה  ועל כן עיקר המלחמה של האדם בעוה"ז היא על האמונה כמ"ש בשמות 
לה’ בעמלק" כי יד - הוא ענין האמונה שהיא כנגד תפילין של יד. על כס י"ה - היא הכיסוי למדרגת החמה 
וסימן לאמונה אם יש לאדם תפילה  בין האדם לקב"ה,  כי האמונה היא המבדילה  י"ה.  והגילוי שהיא כנגד 
כמ"ש אונקלוס עה"פ "ויהי ידיו אמונה" - ‘והוה ידוהי פריסן בצלו’ שהיה משה רבנו מגלה את האמונה על ידי 
התפילה. ועל כן אמרו במכילתא )בשלח יז( אמר משה ליהושע למה אתה משמר ראשך לא לכתר? צא הלחם 
בעמלק. שכדי להגיע למדרגת כתר ותפילין של ראש, צריך תחילה להלחם בעמלק על האמונה שהוא ענין תפילין 

של יד.

וכשיש אמונה יכול לבוא לביטחון כמ"ש )שם יד, ח( "ובני ישראל יוצאים יד רמה" ‘ביד רמה’ הוא שלמות האמונה 
ותפילין של יד שעל ידה מתגלים התפילין של ראש, על כן פירש אונקלוס "בריש גלי" שהוא גילוי מדרגת הכתר 

והרחמים. כי כשיש שלמות האמונה - תפילין של יד, מגיע למדרגת תפילין של ראש שזה מדרגת הביטחון.
וכדי לזכות לאמונה צריך אמונת חכמים כמו שאומרת הגמ’ במנחות )בדף מ"ב ע"ב( תפילין יש להם בדיקה ואין 
נקחין אלא מן המומחה, כי כשאינו מקבל את הדרך לאמונה ממקום נקי שאין בו שום רשימו של חטא גאוה או 
כבוד יכול לטעות בדרך האמונה עד שיבוא לידי כפירה ח"ו. כי אמונה אי אפשר לקבל את דרכה אלא מכלליות 
כל חלקי התורה, כי התורה היא הדרך לבוא לאמונה. ואפילו חכם שלמד חלק בתורה אבל לא זכה לקיים מצוות 
ידיעת התורה, אינו יכול ליתן דרך באמונה כי אינו נותן אלא מעט מן הדרך ועל ידי זה אדם יכול לבוא לידי שיבושים 
וכפירות עד שעוזב לגמרי את דרך ה’ ח"ו. וכ"ש שא"א לקבל את הנתיב והדרך לאמונה מעמי ארצות ח"ו או מי 
שאינו מוסר נפשו וגופו על הש"ס והפוסקים וכל חלקי התורה יומם ולילה. כי קלקול האמונה מביא חולאים 
ויסורים כי אין מגלים כראוי את רחמי ה’, ומגיעים בתפילתם על ידי זה לטרוניה וכעס כלפי שמיא. על כן צריך 
לבדוק התפילין, היינו שצריך אדם לבדוק ממי מקבל את הדרך לאמונה. והוא סוד מה שכתוב בש"ס בכמה 
מקומות כמו בברכות )בדף ה’ ע"ב( שכשהיה נופל אדם לחולי היה אומר לו החכם "הב לי ידך" וריפאהו, הב לי ידך 
- שיתן לו את ידו ויסמוך על דעתו שיתן לו דרך באמונה שהם תפילין של יד, כי דרך אמונה שהיא זכה ונקיה 

מפרנסת ומחיה את הנפש והגוף.



כי אפילו אדם שיש לו אמונה  וכפי שאדם מאמין בקב"ה צריך הוא להאמין בעצמו ובחביבותו לפני הקב"ה. 
בקב"ה אבל אין לו אמונה בעצמו לא יוכל להגיע למדרגה של התקרבות לקב"ה, כי חייב אדם להאמין בכוחותיו 
שיכול לעשות נחת רוח לפני ה’ ב"ה ולהגיע ולהשיג כל הטוב שבעולם. והוא ענין מה שכתוב בתפילין של 
הקב"ה "ומי כעמך ישראל" שכפי שאצלנו עם ישראל התפילין הם ענין האמונה והבטחון, כך הוא אצל הקב"ה. 
שהקב"ה מאמין בכל יהודי ויהודי שיעשה שליחותו וינצח מלחמותיו ויגלה את מלכותו בעולם. ואע"פ שהאדם 
יום מתחדשת כביכול האמונה אצל  כי בכל  יום מחדש,  ונכשל, מחזיר בו הקב"ה את נשמתו בכל  מתרחק 
הקב"ה, שעתה ישוב וילך היהודי בדרך ה’. ועצם מה שאדם חי וקיים זה מוכיח על האמונה של הקב"ה בו 
שיוכל להגיע לכל השלמויות. וזה מה שאמרו במדרש )שמ"ר כ"א, ד( המלאך הממונה על התפילות נוטלן ועושה 
אותן עטרות בראשו של הקב"ה. שעל ידי התפילה והאמונה שלנו בקב"ה נעשה מזה קיום ופאר לתפילין של 
הקב"ה שמאמין בכל אחד מנשמות ישראל, וזהו הפירוש "ומי כעמך ישראל" המגלה גדולתם ומעלתם של 

ישראל.
)משיעור יום ה’ ויקהל פקודי תשע"ג(

ספר כרם שלמה - עצות והנהגות

צריך אדם להתפלל לקב"ה שיהיה לו יראת שמיים שלא ישכח ויסיח דעתו מיראת ה’. ועל כן מבקשים 	 
בלשון ‘יראת שמים’ כי לאחר שברא הקב"ה את השמים ביום הראשון לא היו עומדים אלא רופפים עד 
שגער בהם הקב"ה ביום השני ונתחזקו. )רש"י בראשית א’, ו’( וזהו הלשון ‘יראת שמים’ שצריך שיהיה לאדם 
יראת ה’ כמו שיש יראה לשמים - שאינם שוכחים את היראה, ומששת ימי בראשית עומדים ‘קרושים’ 
וכל זה כי אינם שוכחים את היראה. זאת ועוד שאין היראה גורמת להם להחלש אלא להתחזק, כך אנו 

מבקשים שיהיה לנו יראה שתביא את האדם להתקרבות וללכת מחיל אל חיל.
כדי לקנות חכמה צריך להשתמש בכל חלקי המוח, כי במח האדם יש במח תאים ועורקים לאין מספר, 	 

שאדם כלל לא מודע לקיומם ואינו משתמש בהם, וכדי לפתוח אותם צריך ללמוד גמרא הרבה וזה עיקר 
מידת החכמה. גם יש קליפה שנקראת אגוז שהיא חופפת על מח האדם, ועל ידי עסק התלמוד וההלכה 

נשברת הקליפה הזו ומסתלקת מעל המח, ועל ידי זה קונים את החכמה.
אלא שכדי לבוא לקרבה לקב"ה, יחד עם חידוד המח בלימוד התורה, מוכרח לעורר את הלב שיהיה חלק 	 

בלתי נפרד בעבודת ה’. ומובא מעשה בזמנו של הבעש"ט על יהודי למדן שלמד הרבה גמרא, ולאחר כמה 
שנים התרחק מאוד מדרך התורה וכמעט שהגיע להיות אפיקורס גמור. הבעש"ט ברוח קודשו ראה מה 
שנעשה איתו ולקח על עצמו להחזיר אותו לדרך ה’, והלך לדבר עימו ונתן לו דרך תשובה עד שחזר אותו 
יהודי וניצל מרדת שחת, ואמר לו הבעש"ט שהסיבה שכמעט כפר בתורה ודרך ה’ הוא משום שהיה לומד 
רק גמרא ולא היה מעורר את ליבו בתפילות ותהילים. ובאמת כך הוא הדבר, כי הלב הוא הסיבה והמניע 
של האדם לדבוק בה’ יתברך, וכמה שיותר מעורר את ליבו ככה יוכל לבוא יותר לדבקות בה’, אבל עם 
השכל לבד אפילו אם יהיה חריף ביותר לא יבוא לקירבה לקב"ה, כי דוקא על ידי שניהם יחד יוכל לזכות 

לקירבה אמיתית.



העלון מוקדש לעילוי נשמת המנוח היקר באדם איש נאמן 
אוהב הבריות שנלקח מעמנו לגנזי מרומים ערש"ק לסדר יתרו

בנימין בן זלפה
ת.נ.צ.ב.ה

ספר תפארת ישראל

כתוב באיוב )ג, יט( "קטון וגדול שם הוא" רק בשמים יודעים מי גדול, וזה צריך להביא יראה לאדם שלא 	 
ישפוט לפי מראה עיני בני האדם שהם מרימים ומורידים את ערך הבריות כפי מה שהוא כאן בעולם הזה. 
כי אין המשקל לפי משפט התחתונים כלל, אלא "קטון וגדול שם הוא" רק שם בעולם האמת אפשר לדעת 

מהו ערך של נברא.
ורצונותיו הם סביב נקודת עצמו, שצד האהבה שבליבו הוא שרוצה בתועלת 	  רוב ככל מחשבות האדם 

עצמו, וצד היראה שבליבו הוא שחושש ודואג ורוצה להציל את עצמו. וכדי לזכות למדרגת ‘אוהב ישראל’ 
מוכרח שיצא האדם מנקודת עצמו, ויתחיל להשתמש בצד האהבה שבליבו לחפוץ בטובת אחרים ולרצות 
בגדולתם והצלחתם, ובצד היראה שבליבו שלא יהיה היזק וצער לבר ישראל. כך ירגיל את עצמו במידה זו 
עד שיזכה לאהבת ישראל באמת, שיאהב כל יהודי וירצה בהצלחת וגדולת עם ישראל יותר ממה שחפץ 

בטובות עצמו.

תפילה לשלמה - שער אהבת ישראל

ָהעֹוָלם"  ַעד  ֵאם  ְוַנּׂשְ ּוְרֵעם  ַנֲחָלֶתָך  ֶאת  ּוָבֵרְך  ַעֶּמָך  ֶאת  ָהַרֲחָמן. "הֹוִׁשיָעה  ָאב  ָאִבי  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 
)תהלים כח, ט(. ָאִבי ָהַרֲחָמן, ָמֵלא ְבַרֲחִמים, הֹוִׁשיֵעִני ְוָקְרֵבִני ֵאֶליָך ּוְתַזֵּכְך ֶאת ַמְחְׁשבֹוַתי, ְוִתְמַחל ִלי 

ם ַהּיֹוֵצא ִמָּפסּוק "ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר  ה ְלַמֲחַׁשְבִּתי ִמּׁשֵ ַעל ָּכל ִּפְגֵמי ַהַּמֲחָׁשָבה ֶׁשָּפַגְמִּתי, ְוַתְמִׁשיְך ְקֻדּׁשָ
ֶאְהֶיה" )שמות ג, יד(, ּוְתַזֵּכִני ְלַמֲחָׁשבֹות ְקדֹוׁשֹות ּוְטהֹורֹות, ּוְתַתֵּקן ְבַרֲחֶמיָך ַהֶּכֶתר ָהֶעְליֹון; ְוַתְמִׁשיְך 
ְּבָכל ַמה  ְותֹוִׁשיֵענּו  ָעֵלינּו,  ּוְתעֹוְרָרם  ַרֲחִמים  י"ג ִמּדֹות ֶׁשל  ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְוַעל  ָעַלי 
ָאנּו ְצִריִכים ְלִהָּוַׁשע. ָאָּנא ֶמֶלְך ַרֲחָמן, ְׁשַמע ֶאל ְּתִפָּלִתי, ְוָקְרֵבִני ֵאֶליָך ָלֶנַצח, ְוַזֵּכִני ָלֹבא ְלָכל ַמה  ּׁשֶ

ִּבַּקְׁשִּתי ִמְּלָפֶניָך ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש. ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד. ּׁשֶ
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַאָּתה ְלַבְּדָך רֹוֶאה ֶׁשָהעֹוָלם ָמֵלא ִבְבִרּיֹות, ֲעֵׂשה ְבַרֲחֶמיָך ֶׁשְּלֻכָּלם ִיְהֶיה ֹאֶכל ֶלֱאֹכל 
ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁש. ַוֲעֵׂשה ְבַרֲחֶמיָך ֶׁשַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִיְהיּו ְבַהְרָחָבה ְוֹלא ְבִצְמצּום, ּוְתַרֵחם ַעל ָּכל ֶאָחד ְוַאַחת 
ִרים ְוֹלא ְׁשבּוִרים, ִּכי ַאָּתה ְלַבְּדָך יֹוֵדַע ֶׁשָּצְרֵכי ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל, ְוִיְהיּו ָּבֶניָך ְרחּוֶמיָך ְמֻאּׁשָ
ְמֻרִּבים. ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַרֵּפא ֶאת ִנְׁשמֹוֵתיֶהם ֶׁשל ָּכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל, ַוֲעֵׂשה ְבַרֲחֶמיָך ֶׁשִּתְהֶיה ַנְפָׁשם 
ְּבִריָאה ְוִיְזּכּו ַהֹּכל ִלְרפּוַאת ַהָּנֶפׁש; ְוֵתן ָלֶהם ִחּיּות ְוִתְקָוה, ְוִיְזּכּו ַהֹּכל ִלְהיֹות ְּבִריִאים ְּבַנְפָׁשם, ַוֲחָזִקים 

ְּבגּוָפם, ְוִׂשְמָחה ַעל ְּפֵניֶהם – ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד.


